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(poten4ële)	belangenverstrengeling	 Geen			

Voor	bijeenkomst	mogelijk	relevante	
rela4es	met	bedrijven	

Geen	

•  Sponsoring	of	onderzoeksgeld	
	

•  Honorarium	of	andere	(financiële)	
vergoeding	
	

•  Aandeelhouder	
	

•  Andere	rela4e,	namelijk	…	

		

Geen	
	

Disclosure	belangen	Pauline	Evers	
	



Wie zijn we?  
Koepel van 20 
kankerpatientenorganisaties 
 
Wat is onze missie? 
Levenmetkanker staat voor betere 
kwaliteit van leven, betere zorg en 
betere toegankelijkheid tot zorg 
 
Wat doen we? 

§  Belangenbehartiging van 
(ex)kankerpatienten en hun 
naasten 

§  Empowerment van de 
individuele patient 

§  Samen met de lidorganisaties 

 
 
 

 



  Wat zijn belangrijke thema’s? 
 
§ Topkankerzorg:  

 integrale zorg, transparantie, concentratie en spreiding, 
 psychosociale zorg, erfelijkheid, zeldzame tumoren, 
 wetenschappelijk onderzoek 

§ Genees- en hulpmiddelen:  
 innovatieve geneesmiddelen, diagnostiek en behandelingen 

§ Participatie:  
 arbeid en verzekeringen 

§ Empowerment:  
 projecten GRIP op leven met kanker, zelfmanagement 



	 	Hoe	gaan	we	te	werk?	
	
Het	inbrengen	van	ervaringen	van	pa<ënten		

–  uit	de	20	kankerpa4ëntenorganisa4es	
–  Doneer	je	ervaring	

	



	 	Hoe	gaan	we	te	werk?	
	
Samenwerken	met	stakeholders:	

–  Beroepsorganisa4es		
–  Overheid	
–  Ziekenhuizen		
–  KWF	kankerbestrijding,	IKNL	
–  Zorgverzekeraars	
–  Farmaceu4sche	industrie	
	



	 	 	 	Hoe	gaan	we	te	werk?	
	
Ini<ëren	en	uitvoeren	van	ac<viteiten,	projecten	en	campagnes,	bijv.:	

–  Instrumentarium	gericht	op	‘kwaliteit	van	zorg’	(o.a.	kwaliteitscriteria	
per	kankersoort,	pa4entenwijzers,	Zorgstandaard	Kanker)		

–  Par4cipa4e	in	Taskforce	Oncologie	(comprehensive	cancer	networks)	
–  Werkbezoeken,	Els	Borstgesprekken	en	dialooggroepen	in	

ziekenhuizen	
–  Project	‘Grip	op	leven’(o.a.	Oncokompas,	‘Kies	gerust’)	
–  Belangenbehar4ging	voor	geneesmiddelen	
–  Belangenbehar4ging	pe44e:	minder	kopzorgen	bij	kanker	(vergoeding	

aanpassingsstoornis		



	
Geneesmiddelen		

Hoe	gaan	we	te	werk	
	•  VWS:	horizonscan,	integraal	pakket	aan	maatregelen,	overheveling	

•  ZINL:	oncologie	tafel,	zinnige	zorg	(prostaat,	end-of-life	darm	en	
long,	prak4jkvaria4e	long	en	nier)	

•  ZINL	niet	farmaceu4sche	zorg	(levermetastases	radioembolisa4e,	
RFA,	HIPEC,	protonen)	

•  Vertegenwoordigd	in	geneesmiddelregisters	DMTR	en	CAPRI,	
colorectaal	

•  Werkgroep	pa4ënten	organisa4es	CBG	
•  Ad	hoc	middel	specifiek	
•  Biosimilars	



	

Zijn	middelen	toegankelijk	voor	
pa4ënten?	

	



Theorie	–	de	wet	

•  Voor	intramurale	middelen	is	er	automa4sch	aanspraak	
onmiddellijk	na	registra4e	

•  Tenzij	ZINL	/VWS	een	middel	uitdrukkelijk	uitsluiten	
•  Omdat	het	niet	tot	stand	van	wetenschap	en	prak4jk	behoort	

Geregistreerd	=	toegankelijk	

	
	



Stand	van	wetenschap	en	prak4jk	
•  ZINL	bepaalt	dit	voor	het	pakket	
•  En	baseert	zich	daarbij	(hopelijk)	op	de	richtlijnen	van	de	

beroepsgroepen,	inclusief	CIEBOM	adviezen.	
•  In	een	klein	aantal	gevallen	adviseren	beroepsgroepen	of	CIEBOM	

nega4ef	
•  Als	ZINL	niets	doet	is	het	verzekerde	zorg	maar	de	verzekeraars	

kunnen	ook	stand	van	wetenschap	en	prak4jk	bepalen	
(duidingscommissie?)	

•  En	dan	zijn	er	nog	de	geneesmiddelcommissies	in	de	ziekenhuizen	

Geregistreerd	=	toegankelijk???		
Het	is	behoorlijk	ingewikkeld	en	helemaal	niet	

transparant	



									Perspec4ef	van	de	individuele	pa4ënt	
•  Als	de	pa4ënt	al	uit	de	richtlijn	zou	kunnen	afleiden	wat	de	

beste	zorg	is	
•  Is	het	nog	maar	de	vraag	of	hij	dat	ook	krijgt	
•  Voor	pa4ënten	is	het	systeem	niet	te	volgen	



									Weten	jullie	waar	je	recht	op	hebt?		



Keuzehulp	prostaatkanker	



Perspec4ef	van	de	individuele	pa4ënt	
•  Individuele	pa4ënt	wil	zoveel	mogelijk	keuzevrijheid	
•  De	op4es	worden	in	de	spreekkamer	besproken	
•  Dagen	toevoegen	aan	het	leven	tegenover	leven	toevoegen	

aan	de	dagen	(QOL)	
•  Berichten	in	de	media:	baanbrekende	nieuwe	therapie,	

kanker	te	genezen.	
•  Opgeven	is	geen	op4e	
	

We	willen	graag	geregistreerd	=	toegankelijk,		
tenzij	anders	besloten	in	de	spreekkamer	



Perspec4ef	van	de	individuele	pa4ënt	

•  Gekleurd	door	de	media:	doorbraak	voor	kanker,	medicijn	
geneest…..	

•  Individueel	perspec4ef	(de	spreekkamer)	versus	popula4e	
perspec4ef	(de	resultaten	van	de	studie)	

•  Sta4s4sch	beter	vs	therapeu4sche	meerwaarde	(een	relevant	
verschil	in	effect,	bijwerkingen,	QOL	of	gebruiksgemak	dat	
door	de	pa4ënt	wordt	ervaren)	



Perspec4ef	van	pa4ëntenorganisa4es	

•  Onze	besturen,	leden	en	medewerkers	zijn	allen	individuele	
pa4ënten	die	alle	keuzes	open	willen	houden	

•  Pa4ëntenorganisa4e	dienen	de	belangen	van	hun	achterban:	
het	hele	scala	van	600000	kanker-	pa4ënten	in	Nederland	

	
	

We	willen	het	liefst	geregistreerd	=	geïndiceerd		
tenzij	in	de	spreekkamer	anders	besloten	



Perspec4ef	van	pa4ëntenorganisa4es	

•  Kun	je	van	pa4ëntenorganisa4es	
een	maatschappelijke	
verantwoordelijkheid	vragen	
t.a.v.	houdbaarheid	van	het	
system	(en	van	goede	
behandeling	voor	onze	eigen	
kankerpa4ënten	in	de	toekomst)	

	
VERDRINGING	

	



De	buitenwereld	

•  Voor	sommige	middelen	is	de	meerwaarde	beperkt:	de	
(gemiddelde)	pa4ënt	ervaart	naast	een	beetje	goed	ook	veel	
kwaad.	Richtlijnen	en	Ciebom	bevahen	een	nega4ef	advies	

•  De	ADVIEZEN	in	richtlijnen	en	CIEBOM	helpen	de	dokter	met	
het	gesprek	in	de	spreekkamer	

MAAR	
•  De	adviezen	worden	door	anderen	als	HARDE	REGEL	gebruikt	

om	beslissingen	te	nemen	over	toegankelijkheid	
geregistreerd	≠	geïndiceerd	≠	toegankelijk		

Is	dat	waar	richtlijnen	en	CIEBOM	voor	bedoeld	zijn?	



Samenwerking	
•  Meer	onderling	overleg	tussen	par4jen	die	de	beslissingen	

moeten	nemen	(beroepsgroep,	ZINL,	VWS,	zorgverzekeraars)	
•  Daardoor	komen	besluiten	sneller	en	beter	en	meer	op	elkaar	

afgestemd	tot	stand	

Las4g	voor	pa4entenorganisa4es	
•  Pa4enten	zihen	mee	aan	tafel	maar	worden	zo	soms	ook	

‘partner	in	crime’	als	er	nega4eve	besluiten	genomen	worden	



Biosimilars	-oncologie	
•  In	de	oncologie	nog	geen	issue	
•  Vanwege	kortere	therapieduur	kunnen	duurdere	
varianten	vermoedelijk	uitgefaseerd	worden	door	
nieuwe	pa4ënten	op	goedkopere	middelen	te	zehen	

•  Switchen	is	dan	niet	nodig	
	



Biosimilars	–chronische	therapie	
•  Bij	sommige	biosimilars	is	ook	de	formulering	anders:	dan	

gaat	gebruikersgemak	een	rol	spelen	en	die	kan	voor	
levenslange	therapie	van	essen4eel	belang	zijn	

•  SWITCHEN	
–  Eenmalig	switchen	wellicht	nog	wel	te	doen,	maar	wat	als	
preferen4e	beleid	elk	jaar	tot	een	ander	preferent	middel	
gaat	leiden?	Zeer	onwenselijk	

– Monitoring	systeem	is	nog	niet	op	orde	
–  Goede	voorlich4ng	voor	dokters	en	pa4enten	essen4eel	
– Maak	duidelijk	aan	de	pa4ent	wat	hij	krijgt	



Biosimilars	–chronische	therapie	
•  SWITCHEN	

–  St.	Maartenskliniek	zehe	100%	van	de	pa4ënten	om,	maar	
een	behoorlijk	deel	switchte	weer	terug	naar	originator	

–  Radboud	UMC:	switchstudie	in	Crohn	(83	pa4enten).	Geen	
verschil	in	effec4viteit	en	veiligheid.	2	pa4ënten	
ontwikkelden	an4lichamen	(maar	die	waren	niet	
neutraliserend?,	Frank	Hoentjen)	



Pauline	Evers	
Beleidsmedewerker	NKF	

p.evers@no.nl	
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